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KRISTIANSAND ORIENTERINGSKLUBB 

ÅRSBERETNING 2017 

 

1. Hovedstyre valgt på årsmøtet 2017: 
 

Leder    Ingvild Mulen   (Ny,1 år) 
Nestleder   Målfrid Konst   (Ny, 1 år) 
Informasjonskoordinator Aileen Runde   (Gjenvalg, 2 år) 
Økonomiansvarlig  Roar Hermansen  (Ny, 1 år) 
Eliteleder   Holger Hott   (Ikke på valg) 
Sportslig leder  Asle Kregnes   (Ikke på valg) 
Varamedlem   Irene Stødle   (Ny, 1 år) 
Ungdomsrepresentant Trygve Børte Nomeland  (Ny, 1 år) 

   

2. Komiteer og tillitsvalgte valgt på årsmøtet 2017: 
 

Revisorer   Harald Vingerhagen  (Ikke på valg) 
   Reidar Sæstad   (Gjenvalg, 2 år) 
 

Medieutvalget  Aileen Runde   (Gjenvalg, 2 år) 
   Jan Blandkjenn   (Ny, 2 år) 
   Linn Carina Daland  (Ikke på valg) 

 IT ansvarlig  Rune Skogerbø   (Ikke på valg) 
 

Lobbykomiteen  Øystein Halvorsen  (Ikke på valg) 
   Kristian Omestad   (Gjenvalg, 2 år) 
 

Klubbhuskomiteen  Sigmund Salthaug  (Gjenvalg, 2 år) 
   Pål Runde   (Ikke på valg) 
 

KOK Elitestyre 
Leder   Holger Hott   (Ikke på valg) 
Medlem  Stig Dalsøren 
Løperrepresentant Marianne Andersen   
Økonomiansvarlig Klubbens økonomiansvarlig 
 

Sportslig utvalg 
Leder   Asle Kregnes   (Ikke på valg) 
Ungdomsansvarlig Håvard Birkeland Stormoen 
Jenteansvarlig  Una Glende Jansen 
Junior/seniortrener Jack Bjørnsen 
Rekruttansvarlig Sandy Hott 
Eliteansvarlig  Holger Hott 
Løperrepresentant elite Marianne Andersen 
Løperrepresentant ungd./jr Trygve Børte Nomeland 
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Rekruttkomiteen 
Leder    Sandy Hott   (Ikke på valg) 
    Ragnhild Kostøl   (Ikke på valg) 
    Anne Gry Messenlien  (Ikke på valg) 
    Ulrik Thisted   (Ikke på valg) 
    Tonje Hermansen  (Ikke på valg) 
 

Skoleorienteringskomiteen åpent 
 

Kartkomiteen 
Leder    Oluf Bøckman   (Gjenvalg, 2 år) 
    Rune Salthaug   (Ikke på valg) 
    Fred Arne Sivertsen  (Ikke på valg) 
OCAD    Thorbjørn Værp  (Gjenvalg, 2 år) 
 

Arrangementkomite 
    Sigmund Salthaug  (Ikke på valg) 
    Rune Kittelsen   (Ikke på valg) 
    Bjarne Færestrand  (Ikke på valg) 
    John Runde   (Gjenvalg, 2 år) 
    Ernst Pytten   (Ikke på valg) 
 

VDG     John Hansen   (Gjenvalg, 2 år) 
 

Materiell/utsyrsansvarlig  oppnevnes av styret 
 

Inntekt og sponsorkomite 
Leder    Øivind Sæbø   (Ikke på valg) 
    Morten Hulløen  (Gjenvalg, 2 år) 
    Jon Bjørgum 

Tur-o-komiteen 
Leder    Liv Bente Friestad  (Ikke på valg) 
    Magne Jørgensen  (Ikke på valg) 
    Øystein Halvorsen  (Ikke på valg) 
    Ellen Pedersen   (Ikke på valg) 
    Øyvind Torgersen  (Ikke på valg) 
    Thor Olav Steine  (Ikke på valg) 
    Finn Kristensen   (Gjenvalg, 2 år) 
    Gunhild Omestad  (Ikke på valg) 
 

Valgkomite    Jan Blandkjenn 
    Øystein Halvorsen 

 
Repr. VAOK ting Ingvild Mulen, Målfrid Konst og Holger Hott 
Vest-Agder Idrettskretsting  Ingen representasjon  
Kr.sand idrettsråd   Ingvild Mulen, Asle Kregnes 
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3. Organisatorisk representasjon  
 
Representanter i VAOK:  
Leder i kretsstyret    Harald Eik 
Kasserer     Reidar Sæstad 
Styremedlem i kretsstyret   Aileen Runde 
Leder teknisk råd    Thorbjørn Værp  
Medlem i teknisk råd    Aileen Runde 
Medlem i treningsrådet John Runde  
Leder kartråd Oluf Bøckmann 
Repr. På VAOKs ting 2017 Ingvild Mulen, Målfrid Konst og 

Holger Hott  
Repr. Idrettsrådets årsmøte 2017  Ingvild Mulen, Asle Kregnes 
Vest Agder Idrettskretsing 2017  Ingen representasjon 
Styret i Presteheia Klubbhus AS  Sigmund Salthaug, leder 

Pål Runde 
Jon Bjørgum, varamedlem 

Representant Generalforsamling   Ingen representasjon 
Presteheia Klubbhus AS   
 

4. Andre tillitsvalgte 
 

Ingen 
 

5. Styrets virksomhet 2017 
 

Det har vært høy aktivitet gjennom hele året, både på arrangementsfronten og 
sportslig deltakelse. Allerede i overgangen mars/april arrangerte vi NM-natt og KOK 
2-dagers og i september arrangerte vi før første gang Fisherman Friends Strongman 
Run. Tirsdagstreningene har fortsatt godt oppmøte, dette er viktig for miljøet i 
klubben. Råtass- og minitassen, som også er en del av tirsdagstreningen, har fortsatt 
god deltakelse. Turorienteringskomiteen har også i 2017 gjort en meget god jobb 
med Skautrimmen og Baneheiatrimmen, salget er stabilt. Klubbens elitegruppe, som 
så å si bare består av lokale løpere, har hatt en god sesong. Marianne Andersens VM-
sølv var selvfølgelig sesongens høydepunkt. Svært gode resultater har også klubbens 
yngre juniorer og ungdommer levert med medaljer både i junior-NM og Hovedløpet. 
 
Medlemstallet holder seg stabilt, ved årets utgang var vi 276 medlemmer, en liten 
nedgang fra fjoråret. Målet for 2018 må være å passere 300 medlemmer. 
  
I løpet av året har det vært avholdt 11 styremøter og 5 klubbkvelder. I tillegg har 
styret hatt jevnlig kontakt via e-post, telefon og på løp. For å informere medlemmer 
har styret benyttet seg av månedlig nyhetsbrev på mail, Facebook, klubbens 
hjemmeside og klubbkveldene. Det er også publisert artikler på lokalsporten i 
Fædrelandsvennen. 
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I handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2017 var det fire fokusområder. 
1) Medlemsrekruttering, 2) Fortsatt ungdomssatsing 3) Utvikle arrangement og skape 
gode opplevelser og 4) Et godt aktivitetstilbud hele året. Medlemsrekruttering, i alle 
aldre, er fortsatt den store utfordringen, her må vi virkelig jobbe sammen i 2018. 
Ungdomsgruppen er fortsatt i positiv utvikling, og vi må fortsette det gode arbeidet. 
Arrangementene våre får gode tilbakemeldinger og aktivitetstilbudet vårt er meget 
godt hele året. 
 
Det høye sportslige aktivitetsnivået fra 2016 har fortsatt i 2017. Det har gjennom hele 
året vært et godt aktivitetstilbud til alle klubbens medlemmer. Sportslig er det 
naturligvis Marianne Andersens VM-sølv og 2 NM gull som rager øverst. Hun ble årets 
KOK’er, årets kvinnelige idrettsutøver på Agder og ble nominert til prisen Årets 
kvinnelige utøver i Norge. Av andre gode prestasjoner må nevnes jr-NM medaljer til 
Sebastian Daland (sølv og bronse) og Johannes Bakke Aashamar (sølv). David Runde 
satt klubbrekord med å ta medalje i Hovedløpet for 3. år på rad. Dag Blandkjenn tok 
en fin 4. plass i Euromeeting. Dessverre ble ikke 2017 det stafett-året vi hadde håpet 
på, men vi håper på revansje i 2018. 
 
Klubben har fortsatt en fin ungdomsgruppe. Det er god deltakelse på treninger og 
løp. Gøy å se at arbeidet gir resultater, flere av ungdommene våre har hatt fin 
fremgang i 2017. KOKs ungdommer dominerer på Sørlandet, og flere hevder seg på 
nasjonalt nivå. 2 jenter og 5 gutter fra KOK var med på årets Hovedløp og O-landsleir. 
Årets ungdomsløper ble David Runde med bl.a. sølvmedalje i Hovedløpet og 
deltakelse i jr-VM for USA. 
 
Årsmøtet 2017 vedtok at sportslig leder og elite leder skulle velges på høsten. I 
november overtok Oluf Bøckman som sportslig leder mens Holger Hott ble gjenvalgt 
som elite leder. Noen utfordringer har det vært med å bytte sportslig leder parallelt 
med planlegging av ny sesong, men Oluf Bøckman og resten av sportslig komite har 
gjort en flott jobb med å utarbeide en ny modell for oppfølging av løperne. 
  
Tur-o komiteen med Liv Bente Hannevik Friestad i spissen har også i 2017 jobbet 
meget godt med Skautrimmen, Baneheiatrimmen, Finn Fram dag og andre 
arrangement for å spre orienteringssporten og disse flotte trimtilbudene. Gjennom 
sitt arbeid med godt salg av Skautrimmen/Baneheiatrimmen bidrar komiteen med 
viktige inntekter til klubben. 
 
På kartfronten har det i 2017 blitt ferdigstilt to nye kart - Holskogen og sprintkart på 
Møvig. Samtidig har det vært jobbet med revisjon av kartene Voie og Marvika/Lund.  
 
2017 har vært et meget aktivt år på arrangørsiden. Helgen med NM-natt og KOK 2-
dagers (med innlagt NC for junior/senior) var et stort og vellykket arrangement for 
klubben, med totalt ca 1100 starter. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra både 
løpere og o-forbundet. Tusen takk til Øyvind Mikkelsen for jobben som løpsleder.  
Foruten dette store arrangementet har vi arrangert ett onsdagskarusell-løp, KM-
stafett, 9 sommercuper, 2. juledagsløpet, to klubbmesterskap, fire TV cuper og tre 
Coca Cola cuper.  
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I september arrangerte vi for første gang hinderløpet Fisherman Friends Strongman 
Run. Det var 650 deltakere, og løpet ble svært godt mottatt. Løp av denne typen er i 
ferd med å bli de mest populære mosjonsløpene og vi regner med at Strongman Run 
vil bli en viktig inntektskilde for klubben i årene fremover. 
 
2018 vil bli minst like aktivt som 2017 på arrangement fronten. Vi skal arrangere 
Hovedløpet/O-landsleiren 3.-8. august og Strongman Run 22. september. I tillegg skal 
vi selvfølgelig arrangere de «vanlige» o-løpene, og flere ukentlige treninger. Alt dette 
gjør seg ikke selv. Mange har allerede sagt ja til å hjelpe til, men vi er avhengig av at 
enda flere bidrar. Så styrets oppfordring inn i 2018 er - si ja når du blir spurt om å 
hjelpe til! Sammen skal vi arrangere godt løp og ikke minst ha det gøy sammen!  
 
Takk for alle store og små innsatser gjennom o-året 2017. 
 
Kristiansand 22.01.2018 
 
 
 
 
Ingvild Mulen Målfrid Konst Oluf Bøckman Roar Hermansen 
(leder) (nestleder) (sportslig leder) (økonomiansvarlig) 
 
 
 
Holger Hott Aileen Runde Trygve Børte Nomeland  
(leder KOK elite) (informasjonskoordinator) (ungdomsrepresentant) 

 
 
 

6. Arrangementer 2017 
 
 

 
 

 
 

Dato Løp Løpsleder Løypelegger 
14. juni fra Fant 
Olsen 

Sørlandskarusellen Bjarne Færestrand Dag Blandkjenn 

30. mai ved Grønn 
slette  

Klubbmesterskap Sigmund Salthaug Øystein Halvorsen 

3. september ved 
leirduebanen i 
Jegersbergterrenget 

KM stafett   Svein Øderud Tor Åmdal 

16. desember ved 
klubbhuset 

Klubbmesterskap 
sprint 

Ingvild Mulen Torstein Omestad 

26. desember ved 
klubbhuset 

2. juledagsløpet John Runde David Runde 
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NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers  
 
Helgen 31/3-2/4 2017 arrangerte KOK NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers 
fra Kringsjå skole. Det ble et svært vellykket arrangement med ca. 1100 starter total i 
løpet av helgen. Fredagskveld gikk NM-natt, med fellesstart, av stabelen med 236 
påmeldte. Søndag var det duket for Norgescup i mellom distanse for junior og senior 
klassene med 248 påmeldte. På lørdag og søndag var det KOK 2-dagers med til 
sammen over 600 påmeldinger. På lørdagen var det bankett på Hotell Ernst med ca. 
250 deltagere. 
 
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltagere og fra forbundet for måten 
helgen ble gjennomført på. Klubbens medlemmer gjorde en flott innsats som 
funksjonærer under selve arrangementet og i komitearbeidet som startet halvannet år 
før arrangementet. Dette er noe vi kan være stolte av og det lover godt foran 
Hovedløpet/O-landsleiren i 2018 og for muligheten til å få tildelt flere store 
arrangement fremover. 
 
Økonomisk sitter vi igjen med cirka 130 000,- kroner etter NM-helgen. I tillegg ble det 
betalt ut ca. 25 000,- til OK Sør for deres bidrag med kart og VDG-arbeid. 
 
Hovedkomiteen NM-natt/KOK 2-dagers 
Øyvind Mikkelsen 

 
 

7. Sportslig representasjon 
 

VM Senior: Marianne Andersen, Morten Jørgensen (USA), 
Luis Nogueira de la Muela (Spania) 
VM Junior: David Runde (USA) 
World Cup 2017: Marianne Andersen 
Euromeeting senior: Dag Blandkjenn 
JEC junior: Marius Aurebekk, Sebastian Daland 

 
Se også resultatoversikt. 
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8. Medlemsstatistikk  
 

                                   
 
 
Denne tabellen viser medlemstall i henhold til aldersinndeling til Idrettsregistreringen. 

 

9. Elitestyrets rapport 2017 
 

Løpere 
Følgende løpere har hatt kontrakt med KOK Elite i 2017:  
 
A-kontrakt: 
Marianne Andersen 
 
B-kontrakt: 
Vít Bravený, Gaute Friestad, Luis Nogueira de la Muela, Morten Jørgensen, Matias 
Hodne Hanisch, Dag Blandkjenn, Johannes Bakke Aashamar, Marius Pytten, Håvard 
Irgens. 
 
Hans Gunnar Omdal, Martin Hubman, Miloš Nykodým, Jan Sedivy forlot oss før 
sesongstart. Hans Gunnar la opp, mens øvrige løpere søkte andre klubber som er 
nærmere teten i 10mila og Jukola. Johannes forlater KOK etter 2017. Han flyttet til 
Trondheim og ønsker å springe for en lokal klubb der. Elitestyret takker for innsatsen i 
KOK-drakta. Alle har vært viktige for oppnådde resultater og bidratt sterkt til det sosiale 
og til prestasjonsmiljøet. 

6-12 13-19 20-25 26- Totalsum
Kvinner
Aktive 14 16 1 38 69
Passive 3 2 24 29
Sum kvinner 14 19 3 62 98

Menn
Aktive 38 24 13 78 153
Passive 3 1 21 25
Sum menn 38 27 14 99 178
Totalsum 52 46 17 161 276

Aldersgruppe

Idrettsrapport / Medlemsstatistikk 2017
Kristiansand Orienteringsklubb

Kvinner

Menn0
20
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Gruppa har nå færre utenlandske løpere enn på mange år. Med færre verdensstjerner 
og flere yngre løpere har målsettingen vært lavere enn tidligere år. Hovedfokuset har 
vært å tilby attraktive treninger og samlinger. Sportslig sett har det vært minst like viktig 
å følge opp de yngre utøverne som ikke har kontrakt. 
 
Gaute, Morten, Matias og Dag bor og studerer i Trondheim, men fortsetter i KOK. 
 
Trener 
Jack Bjørnsen overtok som elitetrener (40 % stilling) fra 1. November 2016 og 
arbeidet ut september 2017. Det ble arbeidet hele høsten med å finne en erstatter 
for Jack og helt på tampen av året ble Glenn Ager-Wick tilbudt jobben. Han takket ja 
og begynte i 40% stilling 1. januar 2018. Glenns kontrakt løper ut oktober 2018. 
Stillingen ble utlyst via orientering.no og via sosiale medier. Til orientering ble 
stillingen også utlyst i Skogssport i Sverige uten at vi fikk en eneste henvendelse. 
 
Organisasjon 
Budsjetteringen av KOK elites aktiviteter ble gjort av styrets økonomiansvarlige. 
 
All møteaktivitet har foregått sammen med sportslig utvalg og trenerne. Denne 
samordningen forsetter også i 2018. Elitens og juniorenes sportslige aktiviteter har 
vært svært samordnede, dvs. at alle har nytt godt av det sportslige opplegget. Det 
gjelder spesielt lokale treninger. De siste års generasjonsskiftet innebærer at juniorer 
og yngre seniorer har tatt steget inn i førstelaget ved de store begivenheter. 
 
Løperrepresentant i den første delen av året, Ståle Gjelsten, sto for ukentlige 
utsendelser av trenings- og aktivitetsprogram. Marianne Andersen overtok som 
løperrepresentant ca. midt i sesongen. 
 
Samarbeidet med fysioterapeut Tarjei G Nicolaisen ved Sørlandets Osteopati og 
Fysioterapi har fortsatt i 2017. 
 
Økonomi 
Sponsorsituasjonen var uforandret fra 2016, men de fleste avtalene utløp etter 
sesongen 2017. Det er ikke til å legge skjul på at sponsormarkedet er tøft og at 
inntektene er begrensede. Bl.a. har en nær samarbeidspartner, Trimtex, halvert 
støtten inn i sesongen 2018. Alle sponsoravtaler er ikke ferdig reforhandlet ennå, 
men vi håper de fleste øvrige sponsorer blir med på samme vilkår som tidligere inn i 
2018. Det er ingen umiddelbare utsikter til nye sponsorer eller økte inntekter. 
 
Budsjetteringen var basert på tidligere års regnskap med ønske om full aktivitet og 
ansatt trener i 40 % stilling som utgangspunkt. 
 
Det økonomiske resultatet for Elite ble bedre enn budsjettert. Dette skyldes bl.a. at 
det ikke var ansatt trener gjennom hele året. 
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Sportslige aktiviteter 
Tabellen viser samlings- og konkurranseaktiviteter for KOK-elite i 2017, inkludert 
klubbturene til Nord Jysk. Tabellen viser også egenandelene for de ulike kontraktene. 

 
Samlinger og reiser til løp 2017 Egenandel Gruppe 

A 
Egenandel Gruppe 

B 
Kick Off, 10.-13.11.2016 0 1200 
Danmark, 20.-22.1.2017 0 950 
Bergen Sprint Camp 10.-12.17 (ikke på plan)   

Portugalsamling, 19.2-28.2.2017 

0 (maks 
reisedekning 

2500) 

2300 + reise til 
Portugal 

Nord Jysk 10.-12.3.2017 (klubbtur)   
Camp Norway, Skåne 16.-19.3. 2017 0 2000 
NM natt + NC/WRE Fly inntil kr 1500 Fly inntil kr 1500 
Påskesamling Østfold/Gøteborg 7.-12.4.2017  0 1600 
Precamp + 10 mila Gøteborg 27.-30.4.2017 0 1500 
10 mila Gøteborg 28.-30.4.2017 (klubbtur opplegg) - 1750 
Testløp VM + VM camp Estland/Latvia 11.-17.5.2017 0 2500 
NM sprint / NC Hamar 2.-5.6.2017 0 1200 
Jukola + precamp, 15-19.6.2017 0 2000 
O-festivalen og Camp Norway 23.-29.6 Oppdal/Østerdalen 0 1600 
Nighthawk + NM samling 4.-7.8.2017 0 1400 
NM-ultra / NC Bergen 18.-20.8.2017 0 1300 
NM-uke, Halden, 6.-10.9.2017 0 1100 
NC + NM juniorstafett Trøndelag 22.-24.9. 2017 0 1300 

 
 

Resultater i 2017 
Årets seniorløper ble Marianne Andersen. Hun sikret seg bl.a. ett fantastisk VM sølv på 
mellomdistanse og to NM-gull (lang og mellom). Etter flere år med motgang hvor 
kroppen ikke har spilt på lag har Marianne kjempet seg tilbake til verdenstoppen. For 
dette ble hun utropt til årets kvinnelige utøver på Idrettsgalla Sør og nominert til prisen 
for Årets kvinnelige utøver på Idrettsforbundets Idrettsgalla. På Idrettsgalla Sør ble 
hennes personlige trener gjennom mange år, Jarle Ausland, utnevnt til årets trener. 
 
Representasjon 
I tillegg til Mariannes mange landslagsoppdrag (bl.a. VM og verdencup) hadde vi flere 
landslagsrepresentanter. Luis Nogueira De La Muela og Morten Jørgensen representerte 
henholdsvis Spania og USA i VM. David Runde representerte USA i junior VM. 
 
Dag Blandkjenn representerte Norge på Euromeeting og fikk med seg en flott 4. plass fra 
jaktstarten. Rett etter Euromeeting var han med på en landslagsamling. 
 
Sebastian Daland og Marius Aurebekk ble tatt ut til å representere Norge på JEC i 
Østerrike og ble deretter med på treningssamling for junior-VM i 2018 i Ungarn.  
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Kort oppsummering av de beste resultatene 

 
Klubbstafett 
 
Tiomila 
Herrer: 36, 91 
Damer: 249 
 
Jukola 
Herrer: 60, 99 
 
Night Hawk:  
Herrer: 7, 17 og 37 
 
NM Stafett: 
19 (Håvard Irgens, Gaute Friestad og Vegard Danielsen) 
24 (Marius Aurebekk, Sebastian Daland, Johannes Bakke Aashamar) 
 
NM Stafett junior 
6 (Marius Pytten, Sebastian Daland, Marius Aurebekk) 
 
Individuelt 
 
VM Estland 
Marianne Andersen: 
Sølv på mellomdistanse 
Stafett 6 
 
NM Lang: 
Marianne Andersen: 1 (D21) 
Johannes Bakke Aashamar: 6 (H19-20) 
Marius Pytten: 8 (H19-20) 
Marius Aurebekk: 6 (H17-18) 
Sebastian Daland: 8 (H17-18) 
  
NM Mellom: 
Marianne Andersen: 1 (D21) 
Vegard Danielsen: 10 (H21) 
Gaute Friestad: 16 (H21) 
Marius Pytten: 6 (H19-20) 
Johannes Bakke Aashamar: 11 (H19-20) 
Sebastian Daland: 3 (H17-18) 
Marius Aurebekk: 11 (H17-18) 
 
NM Sprint: 
Gaute Friestad: 8 (H21) 
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Johannes Bakke Aashamar: 3 (H19-20) 
Marius Pytten: 7 (H19-20) 
Marius Aurebekk: 6 (H17-18) 
Sebastian Daland: 8 (H17-18) 
Kristian Pytten: 17 (H17-18) 
 
NM Natt: 
Vegard Danielsen: 14 (H21) 
Dag Blandkjenn: 16 (H21) 
Håvard Irgens: 17 (H21) 
Johannes Bakke Aashamar: 20 (H19-20) 
Sebastian Daland: 2 (H17-18) 
Marius Aurebekk: 11 (H17-18) 
 
NM Ultra: 
Dag Blandkjenn: 16 (H21) 
Gaute Friestad: 19 (H21) 
Marius Aurebekk: 5 (H17-18) 
Sebastian Daland: 6 (H17-18) 
 
Norgescup sammenlagt 
Marianne: 5 (D21) 
Gaute Friestad: 7 (H21), 2 (H-U23) 
Dag Blandkjenn: 18 (H21), 4 (H-U23) 
Håvard Irgens: 27 (H21), 6 (H-U23) 
Marius Pytten: 8 (H19-20) 
Johannes Bakke Aashamar: 11 (H19-20) 
Sebastian Daland: 4 (H17-18) 
Marius Aurebekk: 10 (H17-18) 

 
 
 

Holger Hott       Stig Bjørløw Dalsøren 
(leder)        (styremedlem) 
 
 
Roar Hermansen      Marianne Andersen 
(klubbens økonomiansvarlige)     (løperrepresentant) 
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10. Klubbhusstyrets rapport 2017 
 

Huskomiteen har i 2017 bestått av  
• Sigmund Salthaug KOK, (leder) 
• Pål Runde  KOK 
• Tyge Carlsen Gimletroll (daglig leder, GT) 
• Helge Kjevik Gimletroll 
 

Klubbhuset har i 2017 også stort sett fungert som det skal. 
Det er ii betalt kr. 53 800,- til klubbene hvorav KOK får 30%, dvs. kr. 17 933,-. 
Klubbhusstyret har vært konsekvente når det gjelder aldersgrense for leietakere som 
er 25 år og restriktive på utleie til «Russefester», «18-års bursdager» og lignende. 
Utleie til firmaarrangementer har fremdeles vært lite, og her er det potensial for mer.  
De to klubbene har rett til i alt 10 gratis helger som evt. kan benyttes også til sponsorer 
men ikke til medlemmer av klubbene til private arrangement. 
 
Likviditeten i selskapet er dårlig. 
 
Også i år har det vært vedlikeholdskostnader, denne gangen i forbindelse med 
ventilasjonsanlegget. Det må nok påregnes kostnader også framover. Bl.a. er en del av 
inventaret nedslitt og skittent. 
 
Styret i Presteheia klubbhus AS består av    
Henrik Berge og Bent Brøvig fra Gimletroll 
og  
Jon Bjørgum og Sigmund Salthaug fra KOK 
 
Kristiansand 18. januar 2018 
For husstyret 
Sigmund Salthaug 

 

11. Medieutvalgets rapport 2017 
 

Medieutvalget har bestått av Aileen Runde (Informasjonskoordinator), Linn Carina 
Daland (Pressekontakt og sosiale medier), Jan Blandkjenn og Rune Skogerbø (teknisk 
konsulent). Utvalget lagde en overordnet publiseringsplan for vårsesongen og tildelte 
skriveoppgavene. Planen ble ikke videreført på høstsesongen og dermed ble 
reportasjene noe mer sporadiske. Facebook-siden og epostlister fungerer som 
nyhetskanaler mens hjemmesiden er tiltenkt fast informasjon og større nyheter. Vi har 
også jobbet med en forenklet hjemmeside som krever mindre vedlikehold. Klubben 
har behov for skribenter og innholdsleverandører til både hjemmesiden og sosiale 
mediene. 
 
Aileen Runde 
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12.  Lobbykomiteens rapport 2017  
 

Ny E39 gjennom Vågsbygdskauen 
Kristiansand orienteringsklubb har to kart som blir delvis ødelagt av den nye E39 veien. 
Uttalelsen vår handler (kun) om erstatning for eksisterende o-kart/turkart som blir 
ødelagt, samt at vi kommer med noen ytringer som medfører at turfolket får sikret en 
god parkeringsplass på Mjåvann industriområde. Vi tenker at arrangement som 
terrengkarusellen, o-løp som Sørlandsgaloppen, samt øvrig turfolk som trenger en ny 
adkomstveg og parkeringsplass til for å komme inn i Vågsbygdterrenget.  
Vi har hatt møte med Nye Veier i Songdalen kommune, og med andre foreninger og 
lag angående felles interesser i turterrenget mellom Vågsbygd og den nye veien.  
 

 
 

Kommunedelplan Kongsgård – Vige.  
Kristiansand Orienteringsklubb (KOK) er sterkt berørt av planene om utbygging av 
havneområdet Kongsgård-Vige. Klubben har utarbeidet flere versjoner av spesialkart 
over området, godkjent og finansiert delvis med egne midler og kommunale midler. 
Det er med stor undring vi leser gjennom de fyldige planene uten å finne et ord om at 
det er et idrettsanlegg som berøres! 
Kristiansand Sprintorientering (KSO) med deltakelse opp mot 200 løpere fra klubbene i 
Vest-Agder O-krets har vært arrangert flere ganger i Kongsgårdområdet de siste 15-20 
årene. Skoler og barnehager fra Lundsiden bruker området til ulike aktiviteter, med og 
uten kart. Det samme gjør pensjonister og oppegående pasienter fra institusjonene på 
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Kongsgård. Et populært mål er Ringåsen, Salamanderdammen og utsikten fra toppen 
av Ringknuten.  

 
O-kartene er våre idrettsanlegg. Gjennom spillemidler forplikter klubbene seg til at o-
kartene består som idrettsanlegg. Vi er innforstått med at veger, nærings-, og 
boligområder vil legge beslag på jomfruelig o-terreng. Men kartene må oppdateres og 
vi forventer positiv velvilje når det gjelder bevilgninger til revisjon av o-kart som blir 
berørt av utbygging. Dette gjelder i stor grad for områdene i Kongsgård-Vige som nå er 
det viktigste nærområdet for trening og konkurranser øst for Otra. 
 
Notat fra møte fredag 13.01.2017 mellom Kr.sand Kommune v/naturforvalter  
Trond Johanson og Kr.sand Orienteringsklubb v/Kristian Omestad 
Aktuelt: Lund, Jegersberg, Sødal og Skråstadheia m.v.. 
Jegersberg gård 
Utvikling på Jegersberg gård skjer i tråd med reguleringsplan. Parkvesenet jobber med 
etablering av turløype fra broa ved gården og ned mot Minnelunden. Turløypa blir da 
en del av den sammenhengende løypa langs Prestebekken som renner ut i 
Kongsgårdbukta. 
Ridning forbudt. Skiltene skal bli inspisert og utbedret, så de blir godt synlige. (Jfr. 
Forskrift 2008 om adferdsregler etter friluftsloven…) Både over Rønneheia, Kalkheia, 
Oberst Gregersens vei samt Postveien fra Jegersberg til Gill er det ofte ryttere. 
 
Oberst Gregersens vei  
Finansiering til utbedring av Oberst Gregersens vei er i orden og ble igangsatt i 2017.  
 
Demninger 
Det jobbes med finansiering til utbedring av demningen ved Øvre Jegersbergvann, men 
tidspunkt uklart. Mulig i 2017. Kommunens ingeniørvesen jobber med denne saken, 
samt med demningen i nedre Jegersbergvann. 
 
O-løp 
Hestehola ved veien Gimlemoen - Skaugo ble nevnt som et mulig brukbart sted for 
mindre o-løp. Også standplass og myr ved Leirduebanen ble nevnt av KOK, men dårlig 
drenering gjør opphold på plassen uegnet. Biltransport med arrangementsutstyr kan 
bli tillatt i enkelte tilfeller etter søknad til kommunen. 
 
P-plass mellom Tunga og Lian  
P-plass ved Torridalsveien, der turstien opp til Skråstadvarden starter, skal vurderes. 

 
Vaffelbu ved Kyrtjønn 
Fra KOK-medlemmer foreslått overfor MAF å heller bygge «vaffelbua» ved SV-kanten 
av Kyrtjønn. Der er mer sol, og mer trafikk langs turveien Sødalsmyra-Kyrtjønn. (MAF 
har likevel bestemt å bygge ved den gamle standplassen SØ for Kyrtjønn. 
Kommunen jobbet sammen med MAF med mål om å redusere byggets størrelse (i 
2016-2017). 
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Kongsgård-Vige 
Planene om ny fergehavn ved Kongsgård-Vige innebærer angrep på Ringknuten, del av 
o-kartet Kongsgård - Vige. 
 
Gangvei Gill - Dalen, Justvik 
Kommunen jobber med å utbedre turveien innerst i Dalsveien og koble denne opp mot 
turløypenettet. Flere grunneiere er berørt. Det er dialog med grunneierne i Dalsveien i 
denne omgangen. 

 
 
Øystein Halvorsen                                 Kristian Omestad 
 
 

13.  Rapport fra Rekrutteringskomiteen 2017  
 

Komiteen har i 2017 bestått av: 
Sandy Hott (koordinator) 
Ragnhild Kostøl 
Anne Gry Messenlien 
Ulrik Thisted 
Tonje Hammersbøen 
 
I tillegg har Holger Hott deltatt aktivt som trener i hele sesongen.  Tone Wigemyr 
har også bidratt jevnlig. 
 
Aktiviteter i 2017: 
1. Råtassen-opplegget med innlagt nybegynnerkurs alle tirsdager mellom 19. 

april – 27. september.  Opplegget er rettet mot 8-12 åringer med enkel 
orienteringsteknikk i korte sløyfer i nærterreng.  EKT stempling med utskrifter 
fra Emit-MTR.  Overgang til vintertrening fra høstferie – påske.  Vintertrening 
foregår i samarbeid med Minitassene, og mer lekpreget aktivitet samt 
innetrening i gymsal i etterkant.  De mer erfarne løperne har blitt med på 
KSO på vår/høst.  Ca. 14 barn har vært registrert i Råtassen i 2017 (pluss flere 
Minitasser som har deltatt i Råtassen opplegget på vår/sommer). 

2. Minitassen-opplegg består av lekpreget utendørs aktivitet for 6-8 åringer.  
Dette har vært arrangert fra høstferien og gjennom vinteren, parallelt med 
vintertreningen for Råtassene.  Det er tilbud om innetrening i gymsal 
etterkant. Minitassene har også vært velkomne på Råtassen opplegg på 
vår/høst dog med følge av forelder.  Ca. 28 barn har deltatt i Minitassen i 
høst. 

3. Det ble organisert overnatting 10-11 november på Presteheia klubbhus for 
alle klubbens medlemmer opp til 12 år.  Ca. 30 barn + 6 ledere/foreldre 
deltok.   

4. Det ble benyttet NOF sitt tilbud om kjøp av rekrutteringspakker. 
5. Vi har fremdeles løpstrøyer til utlån for nye løpere igjen i år.  Vi har fremdeles 

Råtassen luer veldig populært. 
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6. 3 løpere pluss 1 trener deltok i O-troll leiren arrangert av SSOK 15-16 
september. 

7. Medlemmer fra komiteen har hjulpet til med arrangering av opplegg  
a. Finn-fram dagen ved Gimle Gård 

8. Rekrutteringskomiteen hadde ansvar for klubbkveld i desember.  
Komitemedlemmene og foreldre til rekruttene hadde ansvar for mat 
(julegrøt) og organisering. 

9. Komiteen har hatt 1 planleggingsmøte med rekrutteringskomiteen i løpet av 
året.  Fortløpende kommunikasjon ifm ukentlige treninger og per 
mail/Facebook grupper for øvrig. 

10. Vi har engasjert 3 trenere fra høsten til å ha ansvar for Råtassene i år (Inga 
Stødle, Ingrid Elise Vingerhagen og Tuva Hepburn).  Dette er et nyttig tiltak og 
populært blant deltakerne. 

11. Klubben har i år hatt en ansatt (Inga Stødle) i Gimletroll sin nye organisasjon 
IFO. Dette er en fritidsordning for barn i alderen 7-12 år. Barna går gjennom 
mange forskjellige idretter der orientering har vært en av dem. De har blitt 
delt i grupper på ca 10 om gangen og tilsammen er de alt fra 50-65 barn 
totalt. Barna har respondert bra på opplegget, mange har likt det, men noen 
her selvfølgelig også vist at det ikke er idretten for dem. Barna har hatt 
orientering ca 2 ganger hver måned i høst og de har prøvd mye forskjellig 
innenfor idretten. Noen ganger har de hatt klypestafett, EKT sprint, O-
labyrint, linjeorientering og en rekke andre stafett typer. De barna som viser 
stor interesse har blitt oppfordret til å prøve en Råtasstrening.  
  -Inga Stødle 

 
Alexandra Hott 
Leder rekrutteringskomite 
 
 

14. Sportslig utvalgs rapport 2017 
 

Medlemmer: 
- Asle Kregnes (leder)/Oluf Bøckman fom november 
- Jack Bjørnsen (trener senior, junior) tom september 
- Holger Hott (leder elitestyret) 
- Håvar B Stormoen (trener ungdomsgruppa) 
- Målfrid Konst (trener ungdom)  
- Alexandra Hott (leder Råtass) 
- Marianne Andersen (representant løpere) 
 

Årets Høydepunkter: 
Marianne Andersens VM-sølv på mellomdistanse i Estland er et skikkelig 
høydepunkt for klubben. Hun ble videre kåret til årets kvinnelige idrettsutøver i 
Idrettsgallaen Sør.  Hun var nominert til årets kvinnelige idrettsutøver på 
Idrettsgallaen for alle idretter på Hamar.  
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Arbeidsområde: 
Sportslig utvalg har som hovedområde å jobbe og koordinere for at løpere og aktive 
i klubben skal ha et godt treningstilbud og konkurransetilbud i KOK’s regi. Dette 
innebærer at det er ansvarlige trenere for hver gruppe. 
 
Organisering: 
I 2017 har vi en senior og juniorgruppe med løpere som delvis bor i byen, eller 
utenbys gjerne som studenter med Jack Bjørnsen som ansatt trener i 40% tilling. En 
ungdomsgruppe i 13-16 år (Håvar Stormoen og Målfrid Konst) , videre er Alexandra 
Hott leder for Råtass/minitass som er aldergruppe helt ned til 1. klasse og gjerne 
opp mot 12 år.  
Det er tilknyttet flere trenere enn nevnt, blant annet i ungdomsgruppa. 
Sportslig utvalg har i løpet av sesongen utarbeidet ny struktur på trenersiden med 
ny organisering for oppfølging av løpere som skal trene mye. Sju trenere fra klubben 
pluss to eksterne trenere har som ansvar å følge opp 2-4 løpere hver noe som vil 
føre til tettere oppfølging. Her er det tidligere vært altfor stor belastning på 
hovedtrener. De nye medtrenerne tar ansvar for mange av løperne som er fra 16 år 
til senior med oppfølging av trening og konkurranser. Hovedtrener skal i større grad 
enn før ha ansvar for klubbens opplegg som årsplan, samlinger, konkurranser og 
treninger.  
Ved utgangen 2017 har KOK har inngått samarbeid med Olympiatoppen Sør med 
Arild Jørgensen som kontaktperson. Et formål er testing av noen av klubbens beste 
løpere, og i tillegg er det inngått samarbeide om oppfølging av hovedtrener og 
medtrenere som er et unikt konsept i samarbeid med Olympiatoppen (OLT).  
Sportslig utvalg er ansvarlig for å godkjenne årsplaner, budsjett og regnskap for 
treningsgruppene, og større prosjekter som de forskjellige konkurranser og 
samlinger er delt inn i. Trenerne for de forskjellige gruppene har organiserte 
treninger som er tilpasset de ulike aldersgrupper og nivå. 
Klubben ansatte ny trener etter Jack Bjørnsen ved årsskiftet 2017/2018. Glenn Ager-
Wick blir ny trener fra 01.01.2018.  
 
Treninger:  
Klubben har faste treninger tirsdag, torsdag og lørdag hvor senior har tilbud til 
løperne alle tre dager.  
 
Antall møter sportslig utvalg: 
Det er avholdt sju møter dette året, i tillegg til flere arbeidsmøter med flere saker 
som blant annet ny organisering av trenerstrukturen.  

 
 

 

15. Skoleorienteringskomiteens rapport 2017 
 

Skoleorienteringen fortsetter samarbeidet mellom KOK og Pedagogisk senter. Vi 
har fulgt det samme opplegget som tidligere år. Kartområdene har i år vært Voie, 
Vågsbygd, Hellemyr, Baneheia, Jegersberg og Justvik. Skolene får ferdig 
plastlagte kart og klippekortmal, samt en veiledning til bruk for læreren. 
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I hvert område blir det lagt ut 20-25 poster som står ute fra april til november. 
Også i 2017 deltok 22 skoler i oppleggene. Noen skoler kjøper opplegg for flere 
kartområder. Dette innebærer at flere tusen skoleelever har vært ute på postjakt 
i skogen. Lærerne opplever at dette er et godt hjelpemiddel for å gjennomføre 
læreplanens mål i forhold til opplæring i kart og kompass. 

 
Leif Otto Torjusen 

 
 

16.  Rapport fra Verdens o-dag 2017 (Skolesprinten) 
  

Dessverre fant styret heller ikke i 2017 noen som var villige til å ta på seg å 
arrangere den tradisjonelle Skolesprinten. Styret valgte derfor å markere verdens 
o-dag, 24. mai, med å tilby orienteringsopplegg til 15 barneskoler. Modellen med å 
knytte tilbud til skolene til ett arrangement på verdens o-dag virker som den mest 
realistiske å gjennomføre fremover. 
 
To ulike invitasjoner ble sendt ut; 
• 4 skoler ble invitert til orienteringsaktiviteter på Grønn slette, her stod 

klubben for gjennomføringen og stilte med instruktører. Presteheia, Fagerholt 
og Kristiansand International School deltok på dette arrangementet og ca. 170 
elever deltok. Aktivitetene var Råtass-opplegg (sløyfer med EKT), EKT-sprint og 
belgisk-O. 

• 11 skoler fikk tilbud om ferdig orienteringsaktivitet som de kunne 
gjennomføre selv. Det var bare Slettheia skole som benyttet seg av dette 
tilbudet, og ca. 90 elever deltok. Aktivitetene var Råtass-opplegg (sløyfer med 
stifteklemmer). 

 
I tillegg har Lindebøskauen skole (Flekkerøy - 8.-10. trinn) gjennomført et 
orienteringsopplegg med ca. 6 timer orienteringsundervisning og ett avsluttende 
o-løp m/EKT brikke. I 2017 var det ca. 170 elever som deltok.  
 
Ingvild Mulen 

 
 

17. Kartkomiteens rapport 2017  
 

Kartkomiteen har bestått av Thorbjørn Værp, Rune Salthaug, Fred-Arne Sivertsen 
og Oluf Bøckman (leder). Oluf Bøckman gikk ut av komiteen i nov 2017, da han tok 
over som sportslig leder.  Det vært holdt 3 arbeidsmøter + møter/kontakt med de 
andre o-klubbene og kommunen.  
 
Klubben har fått støtte fra Kristiansand kommune for planlagte fremtidige 
prosjekter. Midlene er øremerket revisjon sprintkart «Vestre Oddernes-UIA- Grønn 
slette» og «Grostøl-Føreid». Revisjon starter tidligst 2020, men 
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oppstartstidspunktene er ikke bestemt. Midlene kan ikke brukes til andre formål 
uten kommunal avklaring.  Utbetalingen av kommunal støtte vil variere betydelig 
år for år. 
 
Klubbens o-kart selges nå fra Berge og Birting Libris (begge i Markens), SørBok 
(UiA), Midt-Agder Friluftsråd, DNT-Sør og tidvis direkte fra KOK.   Det har blitt 
jobbet med å finne en alternativ digital salgskanal for klubbens o-kart.  
Klubbens digitale kartarkiv har vært administrert av Thorbjørn Værp. Klubbens 
medlemmer får tilgang til kart og Ocad-lisenser når de melder inn behov.    
 
Avsluttede prosjekter: 

o Baneheia – Kvadraturen: Kartet, som er et samarbeid med Oddersjaa. Kart utgitt i 
2016, men prosjektet ble avsluttet i 2017. Kartet dekker 3,6 km2. 

o Møvik: Nytt sprintkart –  utgitt jan 2017.  Kartet er på 0,7 km2. 
 
Pågående prosjekter:  

o Holskogen: Nytt område, 8 km2.  Kartet sys sammen med SSOK sitt kart «Berge». 
Første bruk er planlagt KOK 2-dagers 2018.   Godt egnet til høst og vinterbruk. 

o Revisjon Voie: Kart for Hovedløpet 2018. 
o Revisjon Marvika med deler av Lund: Kart for Hovedløpet 2018. 
o UIA området: Synfaring i trassene for Hovedløp stafett.  Enkel revisjon som utføres 

på dugnad.    Totalrevisjon i området gjøres først når spillemiddelreglene åpner for 
støtte noen år senere (2020-2021). 
 
Planlagte prosjekter i årene som kommer.  Tidspunkt ikke fastsatt: 

o Kart i sprintnorm:   
• Revisjon + utvidelse: Fiskåtangen (søkt spillemidler for oppstart 2019) 
• Revisjon Hellemyr  
• Havlimyra 
• Revisjon «Vestre Oddernes-UIA-Grønn slette» 

o Skogs o-kart 
• Revisjon Vestheiene: oppstart er tidligst 2019 – mer sannsynlig 2020/2021  
• Revisjon Grøstøl-Føreid  
 
Kartkomiteen tilpasser alle prosjekt til de regler som til en hver tid gjelder for 
spillemidler, kommunale støtte og selvsagt klubbens økonomiske situasjon.     

  
 
 

18. Arrangementskomiteens rapport 2017  
 

Arrangementskomitéen har i 2017 bestått av:  
Sigmund Salthaug, Rune Kittelsen, Bjarne Færestrand, John Runde og Ernst Pytten 

  
I tillegg til løpene under punkt 6 har arrangementskomiteen hatt ansvaret for 
arenaen til NM natt, KOK 2-dagers og Norgescup 3. mars til 2. april, 2017. 
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Arrangementene har vært gjennomført på en god og effektiv måte og uten større 
problemer.  
 
Hovedløp/O-landsleir for yngre er satt på terminlista 2018. 
  
Fremdeles er deltakelsen liten fra de yngste løperne i terminfestede løp, og dette 
bør det settes fokus på også neste sesong. 
 
Det har vært en omfattende ryddejobb på lageret på Hellemyr. 
 
Komiteen ønsker bistand til å finne løpsledere og løypeleggere som kan benyttes 
og er villige til å ta en jobb. Til nå har vi funnet veldig dyktige kandidater, og vi har 
mange flere aktuelle. Uten at disse oppgavene blir besatt blir det ingen løp. 
 
Kristiansand 8. januar 2018 
 
For arrangementskomitéen 
Sigmund Salthaug 
 
 

 

19. VDG’s rapport 2017 
 

Klubbens arrangementer har blitt gjennomført uten konflikter med grunneiere 
eller dyreliv i sesongen 2017.  
 
Klubbens største arrangement i 2017 var NM Natt, Norges Cup og KOK 2 dagers 
ved Kringsjå. Der gjorde løypeleggere og kontrollører en god jobb ved varsling og 
informasjon til grunneiere, slik at det ikke ble noen konflikter. 
 
På de andre løpene til klubben har grunneiere blitt varslet vedrørende løpsområde 
og samlingsplass. 
 
John Hansen – VDG kontakt 

 
 

20. Sponsorkomiteens rapport 2017 
 
 

Sponsorkomiteen har i 2017 bestått av Morten Hulløen, Nils-Arne Johannessen, 
Jon Bjørgum (mentor) og Øivind Sæbø (leder).  
 
Hovedfokus for komiteen dette året har vært å sikre forlengelse av alle 
sponsoravtalene der gjeldende 3-årsavtaler utløp i 2017 og arrangementet 
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Fisherman StrongmanRun som skal bidra med inntekter de neste årene for å 
kompensere for et tøft sponsormarked. 
 
Klubben fikk forlenget avtalen den viktigste avtalen med vår generalsponsor 
Sparebanken Sør  
for 3 nye år! Videre er det oppnådd enighet med Trimtex om ny 3-årig avtale. 
Videre er det inngått forlenget avtale med Løplabbet, Color Line og Swenor. Det 
jobbes videre med flere hovedsponsor-  og leverandøravtaler. 
 
Hinderløpet Fisherman StrongmanRun ble arrangert for første gang 16 september 
med 650 deltakere. Nærmere 100 frivillige fra klubben stilte opp og sørget for et 
vellykket arrangement. 
Klubbens Fisherman komite hadde budsjettert med et underskudd oppstartsåret, 
en investering for de neste årene. Første året gikk med et lite overskudd. For 2018 
budsjetteres det med 1200 deltakere for StrongmanRun som arrangeres 22. 
september. 
 
For komiteen 
Øivind Sæbø 

 
 

21. Rapport fra turorienteringskomiteen 2017 
 

Også i 2017 har Skautrimmen og Baneheitrimmen vært bærebjelkene i KOKs 
turorienteringstilbud. I 2017 var Skautrimmenpostene lagt til Vågsbygd (15 
poster), Eigevannet (10 poster), Gråmannen (15 poster), Jegersberg (10 poster) og 
Føreid (10 poster). Årets Finn Fem poster var lagt til Jegersberg, Føreid og 
Gråmannen. I tillegg har det vært en «grønn tur» på Agder naturmuseum og 
botaniske hage gjennom hele året. Turen fra 2016 ble byttet med en ny tur i april 
2017.   
Årets Finn Fram dag ble arrangert 23. april i samarbeid med Agder naturmuseum 
og botaniske hage og rekrutteringskomiteen i KOK. 95 barn deltok og fikk premie. 
Totalt samlet arrangementet opp mot 200 barn og voksne.   
Under Finn-Fram-arrangementet ble folder med nye grønne poster i området 
rundt Agder naturmuseum og botaniske hage lansert. Folderen, som inneholder 
kart og informasjon, har vært og er fortsatt gratis tilgjengelig ved naturmuseet og 
på nettet. Foldere har også blitt delt ut i forbindelse med salg av Skautrimmen og 
Baneheitrimmen.  
I 2017 meldte turorienteringskomiteen inn et arrangement til Naturlosfolderen. Vi 
inviterte til turorientering på Baneheitrimmenkartet og med Fant Olsens stykke 
som utgangspunkt. De som ønsket det kunne delta på guidet tur og få opplæring i 
bruk av kart og kompass. Arrangementet fant sted 14 mai, og 42 store og små 
deltok i tillegg til turorienteringskomiteen og flere andre medhjelper fra KOK. Vi 
kunne nok ønsket oss et bedre fremmøte, men de som kom var interesserte og 
virket fornøyde med opplegget. Flere kjøpte med seg Skautrimmen.   
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Den 21. november var det sesongavslutning på klubbhuset. Bjørn Vidar Hellenes, 
som er en ivrig turorienterer, fortalte om Oluf Reed Olsen og viste film som Oluf 
Reed Olsen hadde tatt opp i Vågsbygdskogen og andre steder rundt Kristiansand 
under andre verdenskrig. Klubbhuset var velfylt denne kvelden, og tradisjonen tro 
ble det servert kaffe, kaker og frukt. Det var også trekning av premier, salg av 
merker og plaketter og presentasjon av turorienteringsområdene for 2018. 
For sesongen 2017 sendte 247 personer inn sine Skautrimmenklippekort, 83 
sendte inn sine Baneheitrimmenklipp og 84 sendte inn sine Finn Fem klipp. I tillegg 
hadde 121 personer registrert ett eller flere klipp på nettet. Dette er 34 flere enn i 
2016 sesongen.  
I 2017 ble Skautrimmen og Baneheitrimmen solgt ved følgende salgssteder: DNT 
Sør, G-sport Sandens, Meny Albert Kongsgård II, Sport 1 Amfi Vågsbygd, 
Löplabbet, Intersport Skippergata, G-MAX Sørlandsparken og Hageland Oddernes 
Gartneri. I tillegg kunne Skautrimmen og Baneheitrimmen bestilles via 
www.kok.no og www.turorientering.no/skautrimmen eller kjøpes og skrives ut fra 
www.turorientering.no/skautrimmen. Turorienteringskomiteen hadde også 
salgsstand i Markens og i Amfi Vågsbygd i adventstiden, og det har vært mulig å 
kjøpe klubbens turorienteringstilbud på Skautrimavslutningen, ved ulike o-
arrangementer, samt på utvalgte klubbkvelder.  Salget av Skautrimmen var på 
omtrent samme nivå i 2017 som i 2016, mens salget av Baneheitrimmen gikk noe 
opp. Det ble solgt totalt 556 Skautrimmenpakker og totalt 500 Baneheitrimmen, 
hvorav 21 Skautrimmenpakker og 41 Baneheitrimmen ble kjøpt og lastet ned via 
www.turorientering.no/skautrimmen. I tillegg ble det solgt et antall ekstra 
klippekort samt 36 enkeltkart fra Skautrimmen via turorienteringsportalen.  
I 2017 hadde turorienteringskomiteen følgende medlemmer: Øyvind Torgersen, 
Øystein Halvorsen, Ellen R. Pedersen, Magne Reier Jørgensen, Thor Olav Steine, 
Gunhild Omestad, Finn Kristensen og Liv Bente H. Friestad (leder). Komiteen 
hadde syv komitemøter i 2017. 
Alt i alt kan 2017 sesongen oppsummeres som et godt turorienteringsår.  
 
Liv Bente H. Friestad   
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22.       Regnskap 2017  
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Ingvild Mulen Målfrid Konst Oluf Bøckman Roar Hermansen 
 
(leder) (nestleder) (sportslig leder) (økonomiansvarlig) 
 
 
 
Holger Hott Aileen Runde Trygve Børte Nomeland  
(leder KOK elite) (informasjonskoordinator) (ungdomsrepresentant) 

 
 
 

 (godkjenning fra revisorene) 
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23. Klubbens resultater 2017 
 
 

RESULTATER   
HOVEDLØPET SPRINT - ØYSTRE SLIDRE IL - 11 AUGUST 2017 
5. David Runde 
6. Brage Takle 
HOVEDLØPET LANG – ØYSTRE SLIDRE – 12. AUGUST  
2. David Runde  
I kretsstafetten i Hovedløpet løp David Runde 3. etappe og Christiane Bøckman 
på 4. etappe med på Vest-Agder som ble nr 2. Meget sterkt. 
 
 
1. DISTRIKTSMESTERSKAP  
SØRLANDSMESTERSKAP VINDBJART 26. AUGUST - LANG    
      
1 David Runde H 15-16 
1 Sebastian Daland H 17-20 
1 Brage Takle H 13-14      
2 Inga Vestøl Stødle D 17-20     
2 Christiane Ruud Bøckman D 15-16      
2 Trygve Børte Nomeland H 13-14 
2 Marius Pytten H 17-20 
3 Ståle Gjelsten H 21- 
3 Kristian Pytten H 17-20 
 
SØRLANDSMESTERSKAP VINDBJART 27. AUGUST - MELLOMDISTANSEN 
1 Christian Bøen H 21- (12) 
1 Sebastian Daland H 17-20 (6) 
1 Brage Takle H 13-14 (3) 
1 David Runde H 15-16 (6) 
2 Christiane Ruud Bøckman D 15-16 (2) 
2 Inga Vestøl Stødle D 17-20 (2) 
2 Ståle Gjelsten H 21- (12) 
2 Marius Aurebekk H 17-20 (6) 

 
 
KM SPRINT – BIRKENES IL 6. MAI  
1 David Runde H 15-16 (6) 
1 Brage Takle H 13-14 (3) 
1 Vegard Danielsen H 21- (15) 
1 Marius Aurebekk H 17-20 (7)      
2 Christian Bøen H 21- (15) 
2 Johannes Bakke Aashamar H 17-20 (7) 
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2 Linn Carina Daland D21 (4)      
3 Christiane Ruud Bøckman D 15-16 (3) 
3 Vetle Elias Lynnebakken H 17-20 (7) 
3 Håvar Birkeland Stormoen H 21- (15) 
 
KM MELLOM SØGNE & SONGDALEN 7. MAI  
1 David Runde H 15-16 (6) 
1 Marianne Andersen D 21- (4) 
1 Marius Pytten H 17-20 (6) 
1 Brage Takle H 13-14 (2) 
1 Eirik Heddeland Martens H 21- (13) 
1 Christiane Ruud Bøckman D 15-16 (4) 
1 Håvard Irgens H 21- (13)      
2 Johannes Bakke Aashamar H 17-20 (6)      
2 Inga Vestøl Stødle D 17-20 (2) 
2 Silje Kregnes D15-16 (4)      
3 Tina Booth D 13-14 (3)      
3 Vetle Elias Lynnebakken H 17-20 (6)      
3 Ståle Gjelsten H 21- (13) 
3 Linn Carina Daland D21 (4) 
 

 
KM – stafett Kristiansand OK 3. september 
D 13-16 
1. KOK1:  Maria Kostøl – Tina Booth – Maria Stødle 
D17 
1. KOK1: Christiane Bøckman – Inga V. Stødle – Siri Myhre 
H13-16 
1. KOK 1: Brage Takle – Simon B. Kristiansen – Trygve Nomeland 
H 17 
1. KOK 2: Sebastian Daland – Håvar B Stormoen- Ståle Gjelsten 
2. KOK3: Vegard Danielsen – David Runde –Vetle Lynnebakken 
 

KM – lang Hisøy 17. september  
1 Marianne Andersen D 21- (5) 
1 Sebastian Daland H 17-18 (6) 
1 Vetle Elias Lynnebakken H 19-20 (1) 
1 Trygve Børte Nomeland H 13-14 (3) 
1 Christiane Ruud Bøckman D 15-16 (4) 
2 Ingrid Elise Vingerhagen D15-16      
1 Inga Vestøl Stødle D 17-18 (2) 
2 Marius Aurebekk H 17-18 (6)  
2 Håvard Irgens H 21- (15) 
2 David Runde H 15-16 (6)  
3  Kristian Pytten  H 17-18 (6) 
3 Siri Thortveit Myhre D21 (5) 
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KM- natt Trauma 13. oktober 
1 Brage Takle H 13-14 (2) 
1 David Runde H 15-16 (3) 
1 Sebastian Daland H 17-20 (4) 
1 Håvard Irgens H 21 (13) 
2 Christiane Ruud Bøckman D 15-16 (3) 
3 Vetle Elias Lynnebakken H 17-20 (4) 
3 Oluf Bøckman  H21 (13)      
      
 
KLUBBMESTERSKAP KOK 2018 - LANG 30. MAI 
VINNERE 
D 13-14 Maria Kostøl    H 13-14 Oskar S Messenlien 
D 15-16 Christiane Bøckman   H 15-16 Ole Gunnar L Jensen  
D 17-20 Inga V Stødle    H 17-20 Sebastian Daland 
D 21       Marianne Andersen   H 21       Håvard Irgens 
D 40      Adriana Eik    H 40       Thorbjørn Værp 
D 50     Ragnhild Hald    H 50      Arne Bujordet 
       H 60      Leif Otto Torjusen  
       H 70      Ole Kristian Lauvnes 
 
 
KM SPRINT 16. DESEMBER - VINNERE 
D 12    Adeline Slettebøe       H 12     Jakob Johannessen  
D 15-16   Christiane Bøckman   H 13-14  Brage Takle 
D 17        Marianne Andersen   H 15-16  David Runde 
D 40        Adriana Eik    H 17        Holger Hott 
D 60       Kirsten Salthaug    H  40       Geir Kristiansen 
       H 50        Jan Blandkjenn 
       H 60       John Hansen 
 

  

24. Innkomne forslag 
 

Avvikling av KOK elite alternativt omgjøring av KOK elite til KOK drift 
Ved slutten av 2018 er klubbhuset Presteheia 10 år og perioden med MVA-
refusjon knyttet til byggeprosjektet ferdig. Denne MVA-refusjonen har vært 
ført på KOK Elite.  
Sponsorinntekter er også ført på KOK Elite pga MVA. Sponsorinntektene er 
imidlertid nå lavere enn da KOK Elite ble opprettet og grensen for MVA på 
sponsorinntekter er pr i dag kr 140 000,-. Idretten har en ordning med 
kompensasjon av MVA basert på årlige driftskostnader. 
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å 



 
 

40 

- avvikle KOK-Elite innen utgangen av 2018. Dette forutsetter at styret 
avklarer og finner en god løsning for MVA-refusjon uten dette MVA-
registrerte selskap å føre det på. 

eller 
- endre KOK Elite til KOK drift, slik at eventuell MVA-pliktig omsetning gå inn 

der. 
 
 

 

25. Organisasjonsplan 2018 
 
 

Kristiansand Orienteringsklubb  
Organisasjonsplan 2018 (behandlet på Årsmøte 13.2.2018) 
 
1. Kristiansand orienteringsklubbs formål og verdigrunnlag 
Kristiansand Orienteringsklubbs (KOK) formål er å drive idrett organisert i Norges 
Idrettsforbund (NIF) og Norges Orienteringsforbund (NOF).  
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
  
2. Visjon  
Kristiansand Orienteringsklubb har som visjon å være verdens beste orienteringsklubb. Dette 
vurderes ut fra klubbens sportslige prestasjoner, klubbmiljø, og kvalitet i organisasjon og 
arrangementer.  
 
3. Handlingsplan  
For 2018 prioriterer klubben følgende områder:  
1) Øke antall medlemmer gjennom fokus på rekruttering av nye medlemmer ved alle 
klubbens aktiviteter, med spesielt fokus i forbindelse med Råtass og våre mange 
Turorienteringsaktiviteter. 
2) Fortsette med god satsing på våre ungdommer – nyrekruttering og oppfølging av de 
ungdommene vi har. 
3) Utvikle våre mange arrangementer for å tilby både funksjonærer og deltagere gode 
opplevelser. Hovedløpet/O-landsleir og Fisherman Friends Strongmanrun blir viktige 
arrangement i 2018. 
4) Klubben skal ha et godt aktivitetstilbud til alle hele året. 
  
4. Organisasjon  
KOKs øverste organ er årsmøtet. Hovedstyret er kollektivt ansvarlig for drift av klubben 
mellom årsmøtene. Hovedstyret skal stå for den daglige driften iht klubbens lover og står 
ansvarlig overfor årsmøtet for sine disposisjoner.  
Styret for KOK Elite ivaretar elitesatsingen i KOK og rapporterer til Hovedstyret. Samtidig 
ivaretar styret i KOK Elite det ansvaret som tilligger styret i en momsregistrert virksomhet.  
(Kristiansand Orienteringsklubb Elite).  
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4.1 Hovedstyret  
KOK ledes av hovedstyret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Hovedstyret består av leder, nestleder, informasjonskoordinator, økonomiansvarlig, sportslig 
leder, leder KOK elite og ungdomsrepresentant. Komitéledere og ansatt trener har møterett.  
Hovedstyret skal:  
* Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.  
* Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/prosjektledere for spesielle oppgaver og utarbeide 
instruks for disse.  
* Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for idrettens 
gjeldende instrukser og bestemmelser.  
* Representere klubben utad.  
* I samarbeid med de enkelte utvalg, sørge for utarbeidelse av klubbens strategiplaner.  
* Etablere og drifte klubbens kvalitetssystem.  
* Sørge for at «merkebygging/synliggjøring» av Kristiansand Orienteringsklubb jobbes med i 
alle klubbens ledd/komiteer. 
 
4.1.1 Leder  
Leder skal:  
* Lede hovedstyremøtene.  
* Representere klubben utad.  
* Være klubbens kontaktperson overfor offentlige og private interessenter, dersom dette 
ikke er annerledes definert eller ivaretas av utvalgene.  
* Styre arbeidet i Hovedstyret og fordele oppgavene internt i styret.  
 
4.1.2 Nestleder  
Nestleder skal:  
* Fungere som leder i dennes fravær.  
* Utarbeide søknader om økonomisk støtte til klubben fra offentlige etater. I samarbeid med 
aktuelle utvalg søke støtte fra andre mulige fond og stiftelser samt følge opp disse 
søknadene.  
Merk: Søknader om støtte til enkeltmedlemmer/ løpere utarbeides av den enkelte løper  
* Fungere som klubbens «personalsjef».  For aktive løpere med løperavtaler med KOK elite 
og trenere KOK elite, er det Leder KOK Elite som har «personalansvaret». 
* Ansvarlig for politiattester for klubbens ledere / trenere for yngre utøver. 
* Organisere klubbkvelder og medlemsmøter 
* Sørge for at klubbens kriseplan blir jevnlig revidert og kjent for klubbens medlemmer. 
* Identifisere dugnadsmuligheter for klubben sammen med Hovedstyret 
* Oppnevne prosjektleder for aktuelle dugnadstiltak som planlegger, informerer og 
koordinere dugnaden, herunder sikrer ressurser til selve gjennomføringen.  
*Koordinere bestilling av klubbtøy (webshop Trimtex) og organisere klubbens kleslager 
 
4.1.3 Informasjonskoordinator  
Informasjonskoordinator skal:  
* Skrive og distribuere referater fra styremøtene og årsmøtet.  
* I samarbeid med komiteene, sørge for at klubbens tiltaksplan er jevnlig oppdatert.  
* Utarbeide nyhetsbrev for intern informasjon i klubben 
* I samråd med styret, komiteledere og medieutvalget, utarbeide klubbens publiseringsplan 
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(hjemmeside, lokale medier, sosiale medier)  
* Være styrets representant i medieutvalget 
* Ta imot innkommende post samt distribuere post til riktig adressat.  
* Være ansvarlig for klubbens arkiv, dvs. postarkiv, elektronisk arkiv etc. 
 
4.1.4 Økonomiansvarlig 
Økonomiansvarlig er leder for økonomifunksjonen for både KOK og KOK elite. 
Økonomiansvarlig er styremedlem i KOK og møter ved behov i styret KOK elite. 
Økonomiansvarlig velges på årsmøtet og styrer arbeidet i økonomifunksjonen. I tillegg til 
økonomiansvarlig består økonomifunksjonen av ytterligere 1-3 personer som utpekes av 
økonomiansvarlig i samarbeid med klubbens hovedstyre. 
Økonomifunksjonen har ansvaret for: 
* Hente inn fakturagrunnlag 
* Fakturering 
* Oppfølging av bankkontoer og utbetalinger 
* Regnskapsførsel for hele klubben iht. NIFs retningslinjer og instrukser 
* Regnskapsførsel og årsoppgjør for Presteheia Klubbhus AS 
* Regnskapsførsel og årsoppgjør for KOK Event AS 
* Oversikt over startkontingenter og fakturering av disse 
* Økonomistyring (budsjettering/rapportering) 
* Påse at årsregnskap for KOK og KOK elite forefinnes i revidert stand til fristene for 
utsendelse av materiale til årsmøtet. 
* Legge fram regnskap og budsjetter på årsmøtet. 
* Være ansvarlig for klubbens medlemsarkiv.  
* Ivareta inn- og utmeldinger i klubben og sikre ajourhold av medlemsregister og 
adresselister. 
* Være ansvarlig for klubbens e-mail-lister i samarbeid med klubbens IT-ansvarlig. 
* Være ansvarlig for idrettsregistreringen. 
* Oppdatere informasjon knyttet til våre organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. 
 
Om nødvendig kan regnskapsførsel settes vekk til ekstern regnskapsfører.  
 
4.1.5 Ungdomsrepresentant  
Ungdomsrepresentanten velges av og fra klubbens utøvere mellom 15 og 24 år for et år. 
Ungdomsrepresentanten inngår som ordinært styremedlem. 
  
4.2 Representanter til krets og råd  
Representantene skal:  
* Representere KOK overfor kretsting og/eller Idrettsrådet på en slik måte at det gagner o-
idrettens og klubbens interesser. 
  
4.3 Revisorer  
To revisorer velges på årsmøtet. Disse skal overvåke klubbens virksomhet gjennom året og 
avgi sin revisjonsberetning overfor årsmøtet. 
  
4.4 Valgkomité  
Valgkomiteen skal: 
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* Forberede og sette sammen forslag til kandidater som skal velges blant klubbens 
medlemmer på årsmøtet basert på frivillighet.  
* Legge fram komiteens innstilling for årsmøtet.  
* Bestemmelsene om valg av tillitsvalgte finnes i klubbens lov. 
* Valgperioden for alle komiteer skal i utgangspunktet være 2 år, og slik at halvparten er på 
valg hvert år, såfremt ikke spesielle forhold tilsier noe annet. Suppleringsvalg kan avholdes. 
  
4.5 IT-konsulent  
IT-konsulent skal:  
* Gjennom rådgivning og samarbeid med informasjonskoordinator sørge for at klubben har 
en stabil og funksjonell hjemmeside, herunder også intranett, 
dokumentdatabase/elektronisk arkiv.  
* Større drift- og utviklingsoppgaver forbundet til klubbens IT-løsning kan ikke forventes løst 
av IT-konsulent, men er en tjeneste klubben må påregne å kjøpe av leverandør. 
* Har ikke ansvar for innhold/dataforvaltning/dokumentforvaltning, heler ikke ansvar for IT-
utstyr til arrangement eller nettverk/utstyr på klubbhuset. 
 
4.6 Lobbykomité 
Lobbykomiteen skal:  
* Rapportere til hovedstyret.  
* Komiteleder har møterett i klubbens styremøter 
* Påvirke offentlige beslutningstagere til fordel for KOK og o-idretten, herunder øke 
mulighetene for økonomisk bistand/ støtte, samt påvirke politiske og administrative 
beslutninger i den retning som er ønskelig for KOK. 
  
4.7 Klubbhuskomité  
Klubbhuskomiteen skal:  
* Ha ansvar for oppgaver tillagt KOK ift drift av klubbhuset 
 
4.8 Skoleorienteringsansvarlig  
Skoleorienteringsansvarlig skal: 
* Lage tilbud med o-poster i nærterrengene til skolene vest for Varoddbrua. Dette omfatter 
også å sette ut/ta inn poster og ha dialog med skolene. 
 
4.9 Medieutvalg 
* Informasjonskoordinator er styrets representant i utvalget. 
* Gjennomføre klubbens publiseringsplan, og derigjennom bidra til oppdatert hjemmeside (kok.no) 
og sosiale medier. 
* Delegere skriveoppgaver. 
* Jobbe for bred omtale av hele klubbens aktivitetsområde i lokal presse og media. 
 
5.0 Sportslig utvalg  
Sportslig utvalg består av sportslig leder, leder rekrutteringskomité, ungdomsansvarlig 13-16 
år, ansvarlig jentesatsing, junior- og senioransvarlig, eliteleder og to løperrepresentanter (jfr 
pkt 5.1.1) samt ansatte trenere.  
I tillegg kan veteranansvarlig (fra 35 år) knyttes opp ved behov. Alle trenere (lønnede og 
ulønnede) har møterett på møter Sportslig utvalg. 
Sportslig utvalg skal:  
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* koordinere klubbens sportslige aktiviteter på alle alders- og prestasjonsnivåer, og sikre 
effektiv planlegging, utnyttelse og utvikling av klubbens kompetanse og ressurser innenfor 
området. Utvalget har et særlig ansvar for å sikre kontinuitet i tilbudet i overganger mellom 
de ulike alders- og prestasjonsnivåer.  
* organisere klubbens kleslager  
* utarbeide et godt system for bruk og oppbevaring av klubbens treningsutstyr inkl. skjermer 
og emit for treningsbruk.  
*utpeke klubbverter (ansvarlig for telt og klubbflagg) i forbindelse med lokale løp. 
Sportslig leder og eliteleder velges på egnet medlemsmøte for to år av gangen i oktober 
måned (fra høsten 2017). Løperrepresentantene velges direkte av de aktive løperne ved 
passende anledninger. Øvrige medlemmer i Sportslig utvalg oppnevnes av Sportslig leder og 
Hovedstyret sammen. 
 
5.1 Leder sportslig utvalg  
Leder sportslig utvalg skal:  
* Inngår som styremedlem i KOKs hovedstyre og rapporterer til hovedstyret 
* Har møterett på styremøter KOK elite 
* Har overordnet ansvar for klubbens sportslige satsning på alle alders- og prestasjonsnivåer 
* I samarbeid med øvrige medlemmer i sportslig utvalg utarbeide årlige sportslige planer for 
hver utøvergruppe samt utse ansvarlige for de forskjellige aktivitetene. Dette inkluderer 
også oppfølging og utnevnelse av med-trenere for navngitte løpere. 
* Oppnevne og følge opp klubbens trenere på de forskjellige nivåer.  
* Oppnevne klubbens UK i samråd med sportslig utvalg og sørge for uttak til individuelle løp 
og stafetter.   
* Føre statistikk over løpernes resultater gjennom sesongen.  
* Følge opp eventuelle satsningsavtaler sammen med aktuelle gruppeansvarlige. 
 
5.1.1 To løperrepresentanter 
Være aktive deltagere ved planlegging og diskusjoner i Sportslig utvalg. En av 
løperrepresentantene velges blant og av løpere med kontrakt KOK elite. Den andre 
løperrepresentanten velges blant og av løpere i aldersgruppen 15-24 år 
 
5.2 Rekrutteringskomité  
Rekrutteringskomiteen skal  
* Planlegge og sørge for gjennomføring av rekrutteringstiltak for nye løpere (nybegynnere) 
* Planlegge og sørge for gjennomføring orienteringsaktiviteter for aldersgruppen tom 12 år  
* Planlegge og sørge for gjennomføring O-skole/ idrettsskole enten alene eller i samarbeid 
med andre idrettslag.  
* Være aktive og innovative i å rekruttere nye deltakere til klubben og orienteringssporten i 
vid forstand. Rekruttering kan rettes mot ulike målgrupper som barn, ungdom, voksne og 
foreldre.  
 
5.3 Ungdomsansvarlig 13-16 år 
Har hovedansvar for planlegging, oppfølging og informasjonsflyten til aktive medlemmer i 
aldersgruppen 13-16 år.  
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5.4 Ansvarlig Jentesatsing 
Har hovedansvar for planlegging, oppfølging og informasjonsflyten til aktive jenter i 
aldersgruppen fra 12-20 år. Jenter i alderen 13-16 år kommer også inn under gruppen nevnt 
i punkt 5.3. 
5.5 Veteranansvarlig 
Ansvarlig for informasjonsflyten til aktive medlemmer i aldersgruppen fra 35 år. Samt ved 
behov organisere stafettlag og være UK for veteranklasser. 
5.6 Styret i KOK Elite  
KOK Elite er etablert som et momspliktig selskap (Kristiansand Orienteringsklubb Elite) og 
har ansvar for klubbens fokuserte elitesatsing. Primært omfatter dette eliteløpere på 
seniornivå, men kan også omfatte juniorløpere på særlig høyt sportslig nivå.  
Styret KOK elite består av leder, og et styremedlem. Medlemmer av styret i KOK elite møter 
normal også på Sportslig utvalgs møter.  De kan ha oppgaver eller en rolle i KOKs sportlige 
utvalg for øvrig.   
Sportslig leder og klubbens økonomiansvarlig har møterett på styremøter i KOK elite. 
 
Styret i KOK elite velges på KOKs årsmøte.  
 
5.6.1 Leder KOK Elite  
Leder KOK Elite skal:  
* Inngår som styremedlem i KOKs hovedstyre og rapporterer til hovedstyret.  
* Lede styremøter for KOK Elite og sørge for referat fra disse.  
* Sørge for styring av KOK Elites aktivitets- og ansvarsområde 
* Følge opp og videreutvikle klubbens Elitestrategi sammen med Sportslig leder 
* Ha «personalansvar» for løpere og trenere som har avtale med KOK elite  
* Sørge for at det inngås kontrakter med løpere og trenere i KOK Elite  
* Følge opp kontraktsmessige forhold med løpere og trenere 
  
5.6.2 Styremedlem Elite  
Styremedlem Elite skal:  
* Planlegge og følge opp avtalte aktiviteter med de sponsorer KOK Elite til enhver tid har 
inngått avtaler med  
* Koordinere mot sponsoravtalene, og informere løperne om disse  
* Koordinere bekledning av løpergruppen 
*Føre oversikt over løpere som har tatt «Ren utøver»-kurset 
 
5.6.3 Hovedtrener KOK Elite 
Hovedtrener Elite skal – i henhold til ansettelseskontrakt:  
* Planlegge og følge opp trening, samlinger og konkurranser iht godkjent plan for KOK Elite 
og i tråd med inngått treneravtale  
* Rapportere kostnader til treninger og konkurranser iht plan til Økonomiansvarlig 
* Vurdere løpere som er aktuelle for KOK Elite  
* Ha møteplikt i KOK Elites styremøter.  
 
6.0 Tekniske utvalg  
6.1 Kartkomité  
Kartkomiteen skal:  
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* Planlegge og gjennomføre utgivelse av nye kart i henhold til klubbens gjeldende kartplan.  
* Ansvar for økonomiske søknader til offentlige myndigheter / spillemidler til kartproduksjon 
i samarbeid med klubbens nestleder.  
* Utarbeide og ajourholde klubbens kartplan og formidle denne til VAOK og kommunen.  
* Utarbeide sluttrapport med regnskap for kartprosjekter.  
* Ansvarlig for klubbens digitale kartarkiv og organisere årlig revisjon av eksisterende kart  
* Organisere klubbens kartsalg.  
* Komiteleder har møterett i klubbens styremøter 
6.2 Arrangementskomité  
 
Arrangementskomiteen skal:  
* I samarbeid med styret utarbeide forslag til KOKs terminfestede løp basert på klubbens 
arrangementsstrategi. Arrangementskomiteen legger frem forslag for styret (inkl forslag til 
løpsleder og løypelegger).  
* Delta på kretsens terminlistemøte 
* Ut fra terminlisten planlegge klubbens arrangementer i samarbeid med kartkomiteen og 
VDG-kontakt.  
* Fungere som mentor for uerfarne løpsledere og løypeleggere.  
* Inneha og utvikle klubbens kompetanse på arrangementssystemer inkl. emit / e-timing. 
* Delta i planleggingen av nye kartområder til store arrangement samt revidering av kart 
som er aktuelle for løp 
* Ha overordnet ansvar for klubbens lokale o-arrangement (krets-/nærløp) 
* Ha ansvar for klubbens arrangementsutstyr (omfatter oppbevaring, nødvendig vedlikehold, 
oversikt over beholdning, samt utlån/videresalg til medlemmer). Arrangementsutstyret 
deles inn i: 

* arrangementsutstyr på Hellemyr (hovedlager)         
* arrangementsutstyr på klubbhuset inklusiv arrangementstilhenger 
* elektronisk utstyr (PC:er og klokker)  
* EKT-enheter 

* Komiteleder har møterett i klubbens styremøter 
For større nasjonale/internasjonale arrangement sørger hovedstyret i samarbeid med 
arrangementskomiteen for at det utpekes en prosjektgruppe for planlegging og 
gjennomføring.  
 
6.3 VDG-kontakt  
VDG-kontakten skal:  
* Fremlegge klubbens aktivitetsplan for organer/organisasjoner som representerer 
grunneier-, vilt-, frilufts- og naturverninteresser.  
* Ha oversikt over aktuelle grunneiere og berørte jaktlag på klubbens kartområder, og være 
klubbens kontaktledd overfor disse ved planlegging av arrangement og kartutvikling  
* Påse at det ifm o-løp og turorientering ved valg av terreng og postplassering, tas hensyn til 
plante- og dyreliv, jfr sentrale retningslinjer.  
 
7.0 Inntekts og sponsorkomité  
Inntekts og sponsorkomiteen skal:  
* Inngå, koordinere og følge opp sponsoravtaler. 
* Koordinere sponsoraktiviteter i klubben, f. eks mellom KOK Elite, klubbens små og store 
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arrangement, og andre områder der det er aktuelt med sponsorer  
* Komiteleder har møterett i klubbens styremøter 
 
8.0 Tur- o komité 
Tur-o komiteen skal planlegge og gjennomføre tiltak og tilbud rettet primært mot turgåere 
og mosjonister utenfor klubben. Dette for å bidra positivt til samfunnet generelt, og bidra til 
en positiv profil av klubben i lokalsamfunnet. Komiteen skal ha et særlig fokus på tilbud mot 
nye, alternative brukergrupper, samt tilbud som kan knytte tur/ mosjonssegmentet 
nærmere til klubben, gjerne som medlemmer.  
 
8.1 Leder tur-o-komiteen  
Leder turorienteringskomiteen skal:  
* Rapportere til hovedstyret. 
* Ha møterett i klubbens styremøter.  
* Lede og koordinere arbeidet i komiteen. 
* Sammen med komiteen planlegge og gjennomføre klubbens turorienteringsopplegg hvert 
år.  
* Sammen med komiteen utvikle klubbens turorienteringsaktiviteter mot nye brukergrupper  
* Sammen med komiteen stå for salg av turorienteringsopplegg.  
* Koordinere poster og terreng med VDG-kontakten.  
* Planlegge og gjennomføre o-relaterte aktiviteter rettet mot nye/ alternative brukergrupper 
 

 
 

26. Medlemskontingenten 2018 
 
Etter flere år uten endring i kontingentene, foreslår styret følgende satser for 
2018 

 
Klubben har følgende medlemskategorier Kontingent 

satser 
2018 

Kontingent 
satser 
2017 

Familie: Gjelder ektefeller/samboere og barn til og 
med 20 år. Alle må være innmeldt med 
navn og fødselsdato. 

Kr 2.300 
 

Kr 2.100 
 

Aktiv:  
 

Fra og med 25 år Kr 1000 Kr 850 

Barn/ungdom:  Til og med 16 år  
 

Kr 600 Kr 500 

Ungdom:  17 – 24 år  
 

Kr 800 Kr 700 

Nybegynner:  Første medlemsår t.o.m. 16 år. Inkluderer 
fri 
deltakelse på nybegynnerkurs. 
 

Kr 400 Kr 400 
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Støtte:  Medlemmer som ønsker å være medlem av 
klubben uten å delta aktivt i konkurranser. 
Medlemmer som skal delta i løp for KOK 
(unntatt klubbmesterskap) må betale et 
aktivt medlemskap.  
 

Kr 300 Kr 300 

 
Nyinnmeldinger etter 1. august får 50 % rabatt på medlemskontingenten. Alle nyinnmeldte 
kan fritt 
delta på nybegynnerkurs i innmeldingsåret. 
 
 
Årsegenandeler som gir fri startkontingent for medlemmer opp til 24 år: 
 
 Løpsklasser  Satser for 

2018: 
Satser for 
2017: 

Barn/ungdom: 13 – 16 år  Kr 750 Kr 600 
Ungdom: 17 – 24 år  Kr 1.500 Kr 1.200 
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27. Forslag til budsjett 2018 

  



 
 

50 

 



 
 

51 

 

28. Valgkomiteens forslag til valg 
 
 

 


